STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
6. schůze rady města dne: 17.03.2020
Bod pořadu jednání: 70
Organizační zajištění 3. ZM – 26. 3. 2020
Stručný obsah:
MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: Plán činnosti ZM
Zpracoval:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního

Projednáno s:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
konání 3. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. 3. 2020 v 15:00 hodin v zasedací
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuze občanů
3. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 773_3
4. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1173_2, 1181_5 a 1182_3
5. MO Vratislavice nad Nisou – bezúplatný převod p. p. č. 1248_2, 1248_3, 1248_4,
1248_5 a 1248_6
6. Nabytí nemovitého majetku v rámci pozůstalostního řízení
7. Majetkoprávní operace – úprava ceny pozemku p. č. 483/4, k. ú. Horní Hanychov
8. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Machnín
9. Majetkoprávní operace – směna pozemků, k. ú. Rochlice u Liberce
10. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
11. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
12. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice
13. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Františkov u Liberce za
k. ú. Liberec
14. Majetkoprávní operace – prodeje pozemku
15. Ukončení majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – Kalendář Liberecka,
spol. s r. o.
16. Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
17. Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
18. Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu FCC Liberec, s. r. o.
19. Podnět k pořízení 112. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem
(Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje)
20. Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci
zastupitelstva města
21. Inventarizační zpráva roku 2019
22. Vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2020
23. Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2019
24. Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí zastupitelstva
města
25. Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 – rozdělení dotace a změny ve složení
pracovní skupiny
26. Dodatky ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících v hromadné městské
autobusové a tramvajové dopravě
27. Přijetí dotace – Férové školy v Liberci II
28. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles
29. Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro kino Varšava
30. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko
v roce 2020
31. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
32. Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se společností
JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r. o.
33. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města –
27. 2. 2020
34. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti –
leden až prosinec 2019
202. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce
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2020 v kompetenci rady města
203. Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2020
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Důvodová zpráva

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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